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Regulamin Konkursu Elite Trading League 

 

 

§ 1 

Postanowienia Ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady odbywania się 

Konkursu (dalej: konkurs) o nazwie: ELITE TRADING LEAGUE 

2. Organizatorem Konkursu jest Elite Expert Club Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy 

ulicy Sobieskiego 2, 40-082 Katowice wpisana do rejestru Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy 

krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000776412, posiadająca numer 

identyfikacji podatkowej NIP: 634-295-42-43, o kapitale zakładowym w wysokości 

10.000,00 zł wpłaconym w całości. 

dalej jako ‘EEC’ 

3. Konkurs trwa od 7 czerwca 2021 r. do 9 lipca 2021 r. (czas trwania Konkursu)  

 
 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w tym czasie (tj. czasie trwania 

Konkursu), pozostają aktywnymi uczestnikami Rocznego Mentoringu.  

2. Uczestnikami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność  

do czynności prawnych. 

3. Chętni do udziału w Konkursie zgłaszają chęć wzięcia w nim udziału po przez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

https://info.eliteexpert.club/elite-trading-league.  

Wypełnienie oraz wysłanie danych poprzez formularz zgłoszeniowy zgodnie ze 

zdaniem poprzednim, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów na zasadach wynikających  

z niniejszego Regulaminu. 

4. Udział w Konkursie wiąże się z opłatą w wysokości 50,00 zł, którą należy przelać  

na rachunek bankowy Organizatora:  

Numer rachunku: 50 1050 1214 1000 0090 8105 8019 

Bank: ING Bank Śląski 

Tytuł płatności: Opłata zgodna z regulaminem Konkursu Elite Trading League 

Kwota: 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) 

lub dokonać płatności poprzez platformę Dotpay za pomocą strony internetowej: 

http://bit.ly/konkurs50 

Opłatę należy zrealizować najpóźniej do dnia 6 czerwca 2021 r.  

5. Jeżeli opłata została dokonana w dniu 6 czerwca 2021, należy przesłać potwierdzenie 

wygenerowane przez bank, na adres support@eliteexpert.club najpóźniej do końca 

dnia 6 czerwca 2021 r.  

6. Po spełnieniu wymogów opisanych powyżej, osoba staje się Zawodnikiem.  

7. Wszystkie opłaty zostaną przeznaczone na nagrody dla Uczestników Konkursu.  
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§ 3 

Zasady Konkursu 

 

1. Zawodnik musi przygotować Konto Handlowe Demo (wirtualne środki)  

o następujących parametrach:  

a. dźwignia 1:500    

b. środki na koncie 5000$ (wirtualne  środki) 

c. broker CFD - dowolny  

2. Zawodnik musi przekazać Organizatorowi dane o swoim Koncie Handlowym, w celu 

zweryfikowania go i sprawdzania bieżących rezultatów, dane te uzupełnione muszą być 

w trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

https://info.eliteexpert.club/elite-trading-league.  :  

a. Account Number  

b. Account Name  

c. Hasło Inwestora  

d. Broker  

e. Serwer  

3. Zawodnik w trakcie Konkursu zobowiązuje się do stosowania strategii, które 

prezentowane są w takcie kursu Rocznego Mentoringu.  

4. Zawodnik w trakcie Konkursu musi być aktywny handlowo przez co najmniej 10 dni 

(za 1 dzień uznaje się wykonanie 2 transakcji w ciągu dnia na Koncie Handlowym; 

awarie sprzętowe stanowią ryzyko Uczestnika).  

5. Zawodnik nie może przekroczyć chwilowego obsunięcia kapitału (tzw. Drawdown), 

poniżej 40% bazowej wartości środków na Koncie (tj. poniżej na Koncie, w wyniku  

Drawdown, nie może być mniej niż 3000$).  

6. Zabronione jest 'uzupełnianie środków' na rachunku handlowym w trakcie Konkursu. 

7. Konkurs kończy się wraz z dniem 9 lipca oraz godziną 23:00 i w momencie jego 

zakończenia każdy z uczestników nie powinien mieć na swoim rachunku żadnej 

otwartej transakcji. Wszystkie powinny być zamknięte, tak aby w jak najszybszy sposób 

można było określić wynik na danym rachunku. 

8. Niespełnienie któregokolwiek z w/w wymogów, oznaczać będzie dyskwalifikację 

Zawodnika z Konkursu.  

 

§ 4 

Regulamin Nagród 

 

1. Nagrodą w Konkursie jest kwota pieniężna finansowana z opłat wpłacanych przez 

Zawodników, zgodnie z § 2 Regulaminu i przyznawanych na zasadach opisanych w 

niniejszym paragrafie. 

2. Nagrody przyznawane są za pierwsze trzy miejsca w Konkursie. I tak: 

a. nagroda za I miejsce wynosi 30% puli środków zgromadzonych z opłat oraz 

Prezent. 

b. nagroda za II miejsce wynosi 20% puli środków zgromadzonych z opłat oraz 

Prezent. 

c. nagroda za III miejsce wynosi 10% puli środków zgromadzonych z opłat oraz 

Prezent. 

3. Prezent jest dodatkową formą wyróżnienia Zawodników którą Organizator przekazuje 

dobrowolnie w ramach akcji marketingowych i szerzenia świadomości marki 

Organizatora.  

4. Każdy ze zwycięzców otrzyma jedną nagrodę pieniężną oraz Prezent. 
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5. Wygrywa Zawodnik, który uzyska najwyższą stopę zwrotu zainwestowanych środków 

pieniężnych.  

6. W razie uzyskania przez kilku zawodników identycznych wyników (tzw. wynik ex-

equo), nagroda pieniężna przeznaczona dla danego miejsca ulegnie podziałowi na 

równe części pomiędzy Zawodników, którzy zajęli dane miejsce. Prezent zostanie 

przyznany osobno, każdemu z Zawodników, którzy zajęli dane miejsce. 

7. Zawodnik, który uzyska najwyższą stopę zwrotu w relacji do ponoszonego ryzyka (risk 

ratio), otrzyma Nagrodę dodatkową oraz Prezent. Nagroda dodatkowa jest równa 20% 

puli środków zgromadzonych z opłat.  

8. Pozostała część 20% puli środków zostanie przyznana Zawodnikowi/kom których 

wybierze Paweł Grądziuk - Eryk Skórzyński - Mariusz Drozdowski. Kryterium wyboru 

Zawodnika będzie stanowiło stosowanie się przez Zawodnika do jak największej liczby 

zasad/strategii prezentowanych podczas kursu Rocznego Mentoringu. 

9. Każdy Zawodnik który wygra nagrodę pieniężna w Konkursie Elite Trading League, w 

celu jej otrzymania musi uzupełnić swoje dane osobowe, w taki sposób, aby Organizator 

mógł zgodnie z obowiązującymi przepisami odliczyć podatek PIT 10% od wygranej, w 

tym celu Zawodnik po ogłoszeniu wyników skontaktuje się z Organizatorem wysyłając 

mail na adres support@eliteexpert.club. 
 

§ 5 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora.  

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji 

przez Organizatora działań, w związku z którymi Uczestnicy udostępniają swoje dane 

osobowe. Niepodanie danych uniemożliwia udział w Konkursie. 

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora jest zgodne z 

prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji dla Uczestników przez Organizatora 

działań, w związku z którymi Uczestnicy udostępniają swoje dane osobowe (tj. 

wykonywania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu) oraz do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Organizatora obejmujących: rozpatrywanie reklamacji w zakresie RODO, 

przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych. Podstawę prawną przetwarzania 

Państwa danych osobowych stanowią, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. b lub f 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - określanego 

mianem „RODO”. 

4. Dane osobowe  Uczestników będą przetwarzane przez okres realizacji przez 

Organizatora działań, w związku z którymi udostępnili oni swoje dane osobowe, okres 

rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, do czasu upływu terminu 

przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami, a w zakresie przetwarzania 

danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych - do czasu zgłoszenia 

przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach.  

5. Uczestnikom Przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych. Uczestnicy Mają również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania ich danych w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych. 



 

Departament Zarządu: 
Elite Expert Club Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-082), ul Sobieskiego 2 wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII 
gospodarczy pod numerami: NIP: 6342954243 REGON: 382820715 KRS: 0000776412,  
Kapitały własne: 10.000,00 zł. Zarząd: Filip Jackowiak, Ireneusz Fudro 
 

Departament Sprzedaży: 
Elite Expert Club Sp. z o.o.  
Wrocław (53-319),  
ul. Hallera 9 
www.eliteexpert.club 

Departament BOK: 
Elite Expert Club Sp. z o.o. 
Wrocław (53-319),  
ul. Hallera 9 
www.eliteexpert.club 

 

 

- 4 - 

6. Uczestnikom Przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez 

Organizatora przetwarzaniem danych do organu sprawującego w Polsce nadzór nad 

ochroną danych osobowych - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Jeżeli Uczestnicy będą mieli pytania lub będą chcieli zrealizować przysługujące im 

prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z Organizatorem pod 

adresem e-mail: support@eliteexpert.club. W sprawie ochrony danych można 

kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres Organizatora:  

8. Uczestnik poprzez udział w Konkursie, udziela zezwolenia na utrwalenie i 

wykorzystanie swojego wizerunku i głosu w materiałach foto, audio i wideo w celach 

promocyjnych Konkursie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez 

wynagrodzenia. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość połączenia się przez 

Uczestników z platformą lub za niemożliwość rejestracji.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie.  

3. Zmiana niniejszego Regulaminu wejdzie w życie w chwili jej ogłoszenia na stronie 

internetowej Organizatora, w taki sposób, by Uczestnicy mieli możliwość się z nią 

zapoznania. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu Konkursu 

bez podania przyczyny. Uczestnicy Konkursu, zrzekają się niniejszym jakichkolwiek 

roszczeń wobec Organizatorów z tego tytułu. W razie odwołania Konkursu. Organizator 

zwróci Uczestnikom opłaty w tej samej formie, w jakiej zostały wpłacone do 

Organizatora. 

5. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 

siebie Organizatorowi lub osobie trzeciej, w związku z udziałem w  Konkursie. 

 
 

 
 
 
 


